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/
У оквиру предмета проучава се криминалитет као индивидуална и масовна
друштвена појава. Указује се на различите феноменолошке и етиолошке
карактеристике ове негативне друштвене појаве. У оквиру феноменолошке анализе
разматра се обим, распрострањеност, и различита географска, временска и
сезонска дистрибуција криминалитета, као и класификација по типовима
криминалитета.
У оквиру етиолошке анализе проучавају се теорије о узроцима криминалитета и
деловање појединих криминогених фактора на јављање криминалитета.
Циљ предмета је да упозна студенте са општим сагледавањем криминалитета и
делинквенције, како у свету тако и у Србији; са појавним облицима, структуром,
структуралним променема и динамиком криминалитета; узроцима криминалитета
на макро и микро нивоу; теоријским схватањима о криминалитету и конкретним
судски расправљаним случајевима криминалног понашања.
Исход
Савладавањем програма предмета кроз планиране активности и облике
предмета
наставе/учења, очекује се да студент:
• буде спреман да разуме значај проучавања криминалитета и потребу
друштва да се криминалитет сузбије;
• схвати како проучавање феноменолошких и етиолошких карактеристика
криминалитета може практично да допринесе стварању различитих
превентивних програма за сузбијање криминалитета;
• буде спреман да опише узроке криминалитета и да препозна нетачне и
неприхватљиве теоријске поставке о узроцима криминалитета;
• буде способан да упореди различита теоријска схватања о узроцима
криминалитета и да уочи предност и слабости сваке од теорија;
• формира критичко мишљење о криминалитету;
• изврши евалуацију савремених средстава друштвене реакције на
криминалитет кроз инструменте формалне и неформалне социјалне
контроле;
• практично примени теоријска знања о криминалитету приликом
сагледавања појединачних случајева криминалног понашања
Садржај предмета

Теоријска
настава

Различита схватања о појму и предмету криминологије. Појам криминалитета
(кривичноправно и социолошко дефинисање криминалитета). Подела
криминологије (криминална феноменологија и криминална етиологија, општа и
клиничка криминологија, универзитетска и примењена криминологија).
Објашњење узрочности у криминологији. Криминолошке теорије. Криминогени
фактори.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Етапе криминолошког истраживања и истраживачки пројекат; технике сазнавања
тамне бројке криминалитета; методе прикупљања чињеница; статистичка
евиденција и статистичке методе, криминолошко истраживање и феминистичка
методологија; типологије криминалитета.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
60=(3+1)х15
15=1х1
5
Методе
Предавања, дискусије, теренска настава, радионице, семинари, индивидуалне
извођења
консултације, истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама)
наставе

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
0-15
писмени испит
0-10
предавања
практична настава
0-10
усмени испит
0-50
колоквијуми
0-10
семинари
0-5
Списак тема по недељама
1
Појам криминологије и криминалитета,
Подела криминологије и њено место у систему друштвених наука
2
Методе криминологије
3
Методе криминологије
4
Криминална феноменологија: обим, динамика и структура криминалитета
Регионалне карактеристике криминалитета
5
Криминалитет насиља:крвни деликти,

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Насиље у породици,
Сексуална делинквенција
Имовински, привредни и компјутерски криминалитет
Малолетничка делинквенција
Објашњење узрочности у криминологији – криминална етиологија
Антрополошка и биолошко-психолошке теорије
Психолошке и психопатолошке теорије
Разлика између првих социолошких објашњења криминалитета и новијих
социолошких теорија
Интеракционистичке, радикална и феминистичке теорије криминалитета
Макросоцијални фактори криминалитета
Микросоцијални фактори криминалитета и социјално-патолошке појаве
Личност делинквента као криминогени фактор

